
BSB oferuje innowacyjne usługi outsourcingowe w technologii chmury obliczeniowej IT, 
dostosowane do potrzeb i wymagań sektora finansowego w Polsce.

Podstawą usług Cloud Computing BSB jest zintegrowana platforma obliczeniowa HP Cloud 

System Matrix - dedykowana dla sektora finansowego, łącząca oprogramowanie, serwery, 

pamięć masową i urządzenia sieciowe. Zastosowane w BSB najnowsze technologie, 

umożliwiają automatyzację usług w centrach przetwarzania danych oraz szybkie wdrażanie 

i optymalizowanie infrastruktury IT. Wspomagają elastyczne zarządzanie wydajnością 

usług outsourcingowych, a w efekcie - zapewniają najwyższy standard obsługi banków, 

towarzystw ubezpieczeniowych i innych instytucji finansowych.

W oparciu o podstawowe i zapasowe centrum przetwarzania danych na terenie kraju, BSB stworzyło 

w pełni bezpieczną, stabilną i skalowalną infrastrukturę sprzętową dla nowoczesnych usług typu:

 IaaS (Infrastructure as a Service) - BSB dostarcza Klientowi moc obliczeniową serwerów, 

przestrzeni dysków do zapisywania danych i specjalistycznych serwerów stanowiących platformę do 

budowy własnego systemu.

 PaaS (Platform as a Service) - Klient BSB korzysta m.in. z bazy danych czy specjalistycznych 

serwerów stanowiących platformę do budowy własnego systemu.

 SaaS (Software as a Service) - Klient BSB otrzymuje dostęp do oprogramowania, 

specjalistycznych systemów dedykowanych instytucjom finansowym z obszarów: sprawozdawczoś-

ci (suiteOBLIGO, emirOBLIGO, mifirOBLIGO, sftrOBLIGO), nadużyć finansowych(amlPERT, 

mSPERT), ryzyko operacyjne (riskOPERON) i innych z oferty BSB.

 BaaS (Backup as a Service) – Klient otrzymuje możliwość tworzenia kopii zapasowych oraz ich 

odtwarzania w chmurze BSB.

Rozwiązania w technologii chmury wybierane są coraz częściej ze względu na atrakcyjność kosztową 

i możliwość bardziej przewidywalnego i sprawnego zarządzania wybranymi procesami powiązanymi 

z IT. Dotychczasowe bariery prawne i obawy związane z korzystaniem z usług w chmurze zostały 

w ostatnim czasie zminimalizowane poprzez nowe rozwiązania legislacyjne. Istotne jest także 

ulokowanie dedykowanego instytucjom finansowym centrum przetwarzania danych BSB na terenie 

Polski. Usługi w chmurze oferowane przez spółkę BSB, której właścicielem jest Narodowy Bank Polski, 

wypełniają lukę rynkową i odpowiadają na potrzeby w zakresie jakości i bezpieczeństwa najbardziej 

wymagających Klientów - zarówno dużych, jak i mniejszych instytucji finansowych.

Na ofertę BSB w tym obszarze składają się cztery grupy usług:

 usługi inżynierskie,

 dostarczenie aplikacji,

  hosting w Data Center,

 kolokacja zasobów.



Korzyści biznesowe dla Klientów:

Specjalistyczne usługi inżynierskie:

 Wysoka jakość umowy SLA.

 Dostęp do fachowej, merytorycznej wiedzy specjalistów IT i najnowszych rozwiązań 

informatycznych.

 Obniżenie kosztów eksploatacji i zarządzania infrastrukturą IT.

 Wariantowość, możliwość określenia godzin monitorowania usługi informatycznej.

 Możliwość utrzymania kompetencji pracowników na wysokim poziomie, dzięki konsultacjom 

ekspertów BSB.

 Mniejsze nakłady na utrzymanie wysoko wykwalifikowanej kadry - ograniczenie kosztów 

operacyjnych związanych ze szkoleniami i urlopami pracowników.

 Oszczędność - mniejsze koszty poniesione na logistykę, sprzęt, infrastrukturę.

 Elastyczność, szybkość, skuteczność rozwiązań.

Dostarczenie dedykowanych aplikacji:

 Ograniczenie kosztów (funkcja czasu użytkownika i faktycznego wykorzystania).

 Stabilizacja - zawarcie umowy z firmą outsourcingową pozwala na stałe i kompleksowe 

zarządzanie środowiskiem usług IT.

 Odpowiedzialność za jakość dostarczanych usług po stronie dostawcy usług.

 Dostęp do fachowej wiedzy i wsparcia merytorycznego specjalistów on-line.

 Gwarancja SLA.

 Niski poziom kosztów wyjściowych.

 Innowacyjność modelu biznesowego outsourcingu.

 Stale sprawnie działający sprzęt.

 Bezwzględne bezpieczeństwo powierzonych informacji.

Nowoczesne i bezpieczne Data Center:

 Posiadanie podstawowego i zapasowego Data Center.

 Gwarancja nieprzerwanego dostępu do zasobów w oparciu o wysokiej jakości umowę SLA.

 Ograniczenie kosztów poniesionych na zakup sprzętu, prąd, lokalizację, klimatyzację.

 Wnoszenie opłat za faktycznie zużyte zasoby infrastruktury IT.

 Ograniczenie kosztów zarządzania środowiskiem.

 Przeniesienie ryzyka związanego z bezawaryjnym funkcjonowaniem systemów na usługodawcę.

 Bezpieczeństwo energetyczne, fizyczne, przeciwpożarowe.

 Elastyczność w zakresie skalowania infrastruktury.

 Monitorowanie infrastruktury.
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